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HƯỚNG DẪN 

Về việc xây dựng Kế hoạch số lượng người làm việc trong các đơn vị sự 

nghiệp công lập, các tổ chức Hội của tỉnh Nam Định năm 2023 

 

Căn cứ Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị 

trí việc làm và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; 

Thực hiện Công văn số 1622/BNV-TCBC ngày 24/04/2022 của Bộ Nội vụ về 

việc xây dựng Kế hoạch số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công 

lập năm 2023 và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 246/UBND-VP8 ngày 

28/4/2022, Sở Nội vụ hướng dẫn các Sở ban ngành, UBND các huyện, thành phố, 

Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh, các tổ chức Hội đặc 

thù xây dựng Kế hoạch số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công 

lập, các tổ chức Hội năm 2023 như sau: 

I. VỀ NỘI DUNG KẾ HOẠCH SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC NĂM 2023 

1. Về quản lý, sử dụng số lượng người làm việc năm 2022 

Đề nghị các Sở ban ngành, UBND các huyện, thành phố, Thủ trưởng các 

ĐVSNCL thuộc UBND tỉnh, các tổ chức Hội đánh giá kết quả đã đạt được trong 

việc quản lý, sử dụng số lượng người làm việc năm 2022; những tồn tại, hạn chế, 

nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế và đề xuất giải pháp khắc phục. Trong đó, 

tổng hợp, báo cáo một số nội dung sau: 

1.1. Số lượng người làm việc được cơ quan có thẩm quyền giao năm 2022 là 

… người làm việc, trong đó: 

a) Số hưởng lương từ ngân sách nhà nước: … người làm việc. 

b) Số hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp: …. người làm việc. 

1.2. Số viên chức có mặt tại thời điểm ngày 31/3/2022 là … người, trong đó: 

a) Số hưởng lương từ ngân sách nhà nước là: … người, số chưa sử dụng là … người. 

b) Số hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp: … người, số chưa sử dụng là … người. 

c) Lý do chưa sử dụng hết số lượng người làm việc được giao và kế hoạch sử 

dụng số lượng người làm việc (nếu có). 

d) Dự kiến số viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước giảm trong năm 

2022 là … người, trong đó: 
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- Số viên chức dự kiến nghỉ hưu đúng tuổi theo quy định của pháp luật về bảo 

hiểm xã hội trong năm 2022 là … người. 

- Số viên chức dự kiến thực hiện chính sách tinh giản biên chế trong năm 

2022 là … người. 

2. Về kế hoạch số lượng người làm việc trong các ĐVSNCL năm 2023 

Việc xây dựng Kế hoạch số lượng người làm việc (biên chế sự nghiệp) trong 

các ĐVSNCL năm 2023 phải trên cơ sở thực hiện tinh giản biên chế gắn với cơ 

cấu lại đội ngũ viên chức, sắp xếp lại ĐVSNCL, đẩy mạnh mức độ tự chủ của 

ĐVSNCL và xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công theo tinh thần của Nghị quyết số 

19-NQ/TW và phù hợp với quy định của Nghị định số 106/2020/NĐ-CP. Theo đó, 

đề nghị các sở ban ngành, UBND các huyện, thành phố, Thủ trưởng các ĐVSNCL 

thuộc UBND tỉnh báo cáo một số nội dung sau: 

2.1. Về sắp xếp lại đơn vị sự nghiệp công lập và cơ cấu lại đội ngũ viên chức: 

a) Dự kiến sắp xếp ĐVSNCL thuộc phạm vi quản lý năm 2023 theo yêu cầu 

của Nghị quyết số 19-NQ/TW và quy định của Nghị định số 120/2020/NĐ-CP. 

b) Dự kiến cơ cấu lại đội ngũ viên chức trong các ĐVSNCL thuộc phạm vi 

quản lý năm 2023. 

2.2. Về đẩy mạnh mức độ tự chủ của ĐVSNCL: 

a) Báo cáo kết quả xây dựng và phê duyệt phương án tự chủ của các đơn vị sự 

nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý theo quy định tại Nghị định số 

60/2021/NĐ-CP. 

b) Dự kiến nâng cao mức độ tự chủ về tài chính của ĐVSNCL năm 2023, 

trong đó báo cáo rõ một số nội dung sau: 

- Đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường 

xuyên: … đơn vị, tăng/giảm … đơn vị so với năm 2021. 

- Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên: … đơn 

vị, tăng/giảm … đơn vị so với năm 2021, trong đó: 

+ Đơn vị tự bảo đảm từ 70% đến dưới 100% chi thường xuyên: … đơn vị, 

tăng/giảm … đơn vị so với năm 2021. 

+ Đơn vị tự bảo đảm từ 30% đến dưới 70% chi thường xuyên: … đơn vị, 

tăng/giảm … đơn vị so với năm 2021. 

+ Đơn vị tự bảo đảm từ 10% đến dưới 30% chi thường xuyên: … đơn vị, 

tăng/giảm … đơn vị so với năm 2021. 

- Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên: … đơn vị, 

tăng/giảm … đơn vị so với năm 2021. 

- Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư: … 

đơn vị, tăng/giảm … đơn vị so với năm 2021. 
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c) Ngoài ra, đối với sự nghiệp giáo dục: Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, 

UBND các huyện, thành phố báo cáo việc triển khai thực hiện Nghị định số 

81/2021/NĐ-CP 1.  

2.3. Về xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công: 

a) Đánh giá việc thực hiện xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công (kết quả đạt 

được, tồn tại, hạn chế, khó khăn, …) trong đó báo cáo rõ số lượng đơn vị cung cấp 

dịch vụ sự nghiệp công ngoài công lập của từng ngành, lĩnh vực (giáo dục, y tế, sự 

nghiệp khác, …) hiện có. 

b) Dự kiến việc thực hiện xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công năm 2023, trong 

đó báo cáo rõ số lượng đơn vị cung cấp dịch vụ sự nghiệp công ngoài công lập của 

từng ngành, lĩnh vực tăng/giảm so với số hiện có. 

2.4. Về kế hoạch số lượng người làm việc năm 2023: 

a) Đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên:  

Số lượng người làm việc năm 2023 là …. người, tăng/giảm … người so với 

năm 2022. Lý do tăng …. 

b) Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên: 

Số lượng người làm việc năm 2023 là … người, tăng/giảm … người so với 

năm 2022, trong đó: 

- Số lượng người làm việc hưởng lương từ NSNN là … người, tăng/giảm … 

người so với năm 2022. Lý do tăng … 

- Số lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp là … người, 

tăng/giảm … người so với năm 2022. Lý do tăng … 

c) Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên 

Số lượng người làm việc năm 2023 là … người; tăng/giảm … người so với 

năm 2022. 

d) Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư: 

Số lượng người làm việc năm 2023 là … người, tăng/giảm … người so với 

năm 2022. 

3. Về kế hoạch số lượng người làm việc năm 2023 trong các tổ chức Hội 

đặc thù được giao chỉ tiêu biên chế  

Các tổ chức Hội báo cáo tình hình quản lý, sử dụng chỉ tiêu số lượng người 

làm việc được UBND tỉnh giao năm 2022 và đề xuất kế hoạch quản lý, sử dụng chỉ 

tiêu số lượng người làm việc năm 2023. 

                   
1 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ 

sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ 

trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo. 
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 (Có Đề cương Kế hoạch và 8 Biểu (2A, 2B, 2C, 3, 3A, 3B, 3C, 3D) chi tiết 

kèm theo Hướng dẫn này) 

II. TRÌNH TỰ, HỒ SƠ, THỜI HẠN GỬI KẾ HOẠCH SỐ LƯỢNG 

NGƯỜI LÀM VIỆC NĂM 2023 

1. Trình tự xây dựng và phê duyệt số lượng người làm việc trong các 

ĐVSNCL: 

a) Đối với ĐVSNCL tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư:  

Đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, vị trí việc làm, khối lượng 

công việc thực tế của đơn vị năm 2023 và văn bản hướng dẫn của cơ quan có thẩm 

quyền về định mức số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập theo 

ngành, lĩnh vực (nếu có) để lập kế hoạch số lượng người làm việc năm 2023; tổ 

chức thẩm định và trình người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập. Người đứng 

đầu đơn vị sự nghiệp công lập phải trình Hội đồng quản lý thông qua trước khi 

quyết định phê duyệt số lượng người làm việc của đơn vị. 

b) Đối với ĐVSNCL tự bảo đảm chi thường xuyên:  

Đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, vị trí việc làm, khối lượng 

công việc thực tế của đơn vị năm 2023 và văn bản hướng dẫn của cơ quan có thẩm 

quyền về định mức số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập theo 

ngành, lĩnh vực (nếu có) để lập kế hoạch số lượng người làm việc năm 2023; tổ 

chức thẩm định và trình người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết định phê 

duyệt. Trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập có Hội đồng quản lý thì người đứng 

đầu đơn vị sự nghiệp công lập phải trình Hội đồng quản lý thông qua trước khi 

quyết định phê duyệt số lượng người làm việc của đơn vị. 

Kế hoạch số lượng người làm việc năm 2023 của ĐVSNCL tự bảo đảm chi 

thường xuyên và chi đầu tư, ĐVSNCL tự bảo đảm chi thường xuyên tổng hợp theo 

Biểu số 2C gửi cơ quan chủ quản để gửi Sở Nội vụ theo dõi, tổng hợp báo cáo 

UBND tỉnh theo quy định. 

c) Đối với ĐVSNCL tự bảo đảm một phần chi thường xuyên: 

Đơn vị lập kế hoạch số lượng người làm việc năm 2023 của đơn vị mình, báo 

cáo cơ quan cấp trên quản lý trực tiếp để báo cáo Sở Nội vụ tổng hợp, thẩm định 

trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ.  

Kế hoạch số lượng người làm việc gồm: Số lượng người làm việc hưởng 

lương từ ngân sách nhà nước và số lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn 

thu sự nghiệp (theo Biểu số 2B) 

Lưu ý: Trong thời gian các bộ quản lý ngành, lĩnh vực chưa ban hành văn bản 

hướng dẫn về định mức số lượng người làm việc đối với ĐVSNCL thuộc ngành, 

lĩnh vực được giao quản lý thì UBND tỉnh phải gửi Bộ Nội vụ thẩm định số lượng 

người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp đối với các ĐVSNCL tự bảo 
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đảm một phần chi thường xuyên thuộc ngành, lĩnh vực nêu trên (Hiện nay mới chỉ 

có lĩnh vực giáo dục và đào tạo có Thông tư hướng dẫn về định mức số lượng 

người làm việc) 

d) Đối với ĐVSNCL do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên: 

Đơn vị lập kế hoạch số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà 

nước năm 2023 của đơn vị mình, báo cáo cơ quan cấp trên quản lý trực tiếp để báo 

cáo Sở Nội vụ tổng hợp, thẩm định trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ (theo Biểu 

số 2A) 

Lưu ý: - Khối sự nghiệp giáo dục thuộc UBND các huyện, thành phố, Sở Giáo 

dục và Đào tạo đề nghị tổng hợp thêm theo Biểu số 3, 3A, 3B, 3C. 

- Khối sự nghiệp y tế tổng hợp thêm Biểu 3D. 

e) Các tổ chức Hội đặc thù được giao chỉ tiêu biên chế: áp dụng Biểu số 2A. 

2. Hồ sơ kế hoạch số lượng người làm việc năm 2023 

Hồ sơ kế hoạch số lượng người làm việc năm 2023 thực hiện theo quy định tại 

khoản 1 Điều 10 Nghị định số 106/2020/NĐ-CP gồm: 

a) Văn bản đề nghị phê duyệt Kế hoạch số lượng người làm việc năm 2023; 

b) Kế hoạch số lượng người làm việc năm 2023 của cơ quan, tổ chức (gồm Kế 

hoạch và Biểu mẫu đi kèm) 

c) Bản sao các Văn bản của cơ quan có thẩm quyền quyết định giao hoặc phân 

bổ số lượng người làm việc năm 2022 cho các tổ chức, đơn vị trực thuộc (bắt buộc 

phải có trong Hồ sơ gửi kèm). 

d) Các văn bản liên quan khác (nếu có) như: Văn bản về giao tự chủ, văn bản 

về tổ chức bộ máy, … 

3. Thời hạn gửi Kế hoạch số lượng người làm việc năm 2023 

Các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố, Thủ trưởng các ĐVSNCL 

thuộc UBND tỉnh, các tổ chức Hội đặc thù cấp tỉnh gửi Hồ sơ Kế hoạch số lượng 

người làm việc năm 2023 về Sở Nội vụ trước ngày 25/5/2022. Bản mềm đề nghị 

các cơ quan gửi về địa chỉ mail: Tcbm.snvnamdinh2021@gmail.com. 

Do thời gian gấp nên đề nghị các Sở ban ngành, UBND các huyện, thành phố, 

Thủ trưởng các ĐVSNCL thuộc UBND tỉnh, các tổ chức Hội đặc thù cấp tỉnh quan 

tâm gửi Hồ sơ kế hoạch số lượng người làm việc đúng hạn để không làm ảnh 

hưởng đến Kế hoạch số lượng người làm việc chung của tỉnh gửi Bộ Nội vụ. Cơ 

quan, đơn vị không gửi Hồ sơ kế hoạch số lượng người làm việc năm 2023 theo 

đúng hạn và đúng nội dung của Hướng dẫn này thì Sở Nội vụ sẽ trình UBND tỉnh 

xem xét, quyết định giao số lượng người làm việc năm 2023 của cơ quan, đơn vị 

đó với tỷ lệ tinh giản biên chế cao hơn 1% so với tỷ lệ tỉnh giản biên chế theo lộ 

trình quy định. 
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Trên đây là hướng dẫn xây dựng Kế hoạch số lượng người làm việc trong 

các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Nam Định năm 2023, trong quá trình thực 

hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các Sở ban ngành, UBND các huyện, thành phố, 

Thủ trưởng các ĐVSNCL thuộc tỉnh, các tổ chức Hội cấp tỉnh phản ánh về Sở Nội 

vụ (qua phòng Tổ chức Bộ máy, số điện thoại 0907.200.886) để được hướng dẫn, 

giải đáp. 

Sở Nội vụ trân trọng cảm ơn./.  

           GIÁM ĐỐC 
 Nơi nhận : 

- UBND tỉnh (để báo cáo) ; 

- Các sở, ban, ngành ; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Các ĐVSNCL thuộc UBND tỉnh; 

- Các tổ chức Hội đặc thù cấp tỉnh ; 

- Văn phòng Sở Nội vụ ; 

- Lưu: VT, TCBM. (HTC2b)                                                                   Triệu Đức Hạnh 



ĐỀ CƯƠNG KẾ HOẠCH  

Số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của …. 

năm 2023 

 

Kính gửi: 

Căn cứ Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị 

trí việc làm và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; 

Thực hiện Hướng dẫn số …./HD-SNV ngày 12/5/2022 của Sở Nội vụ về việc 

xây dựng Kế hoạch số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập 

năm 2023, Sở …. UBND huyện, thành phố…., đơn vị …. xây dựng Kế hoạch số 

lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của … năm 2023 như 

sau: 

1. Về quản lý, sử dụng số lượng người làm việc năm 2022 

Đề nghị các Sở ban ngành, UBND các huyện, thành phố, Thủ trưởng các 

ĐVSNCL thuộc UBND tỉnh, các tổ chức Hội đánh giá kết quả đã đạt được trong 

việc quản lý, sử dụng số lượng người làm việc năm 2022; những tồn tại, hạn chế, 

nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế và đề xuất giải pháp khắc phục. Trong đó, 

tổng hợp, báo cáo một số nội dung sau: 

1.1. Số lượng người làm việc được cơ quan có thẩm quyền giao năm 2022 là 

… người làm việc, trong đó: 

a) Số hưởng lương từ ngân sách nhà nước: … người làm việc. 

b) Số hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp: …. người làm việc. 

1.2. Số viên chức có mặt tại thời điểm ngày 31/3/2022 là … người, trong đó: 

a) Số hưởng lương từ ngân sách nhà nước là: … người, số chưa sử dụng là … người. 

b) Số hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp: … người, số chưa sử dụng là … người. 

c) Lý do chưa sử dụng hết số lượng người làm việc được giao và kế hoạch sử 

dụng số lượng người làm việc (nếu có). 

d) Dự kiến số viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước giảm trong năm 

2022 là … người, trong đó: 

- Số viên chức dự kiến nghỉ hưu đúng tuổi theo quy định của pháp luật về bảo 

hiểm xã hội trong năm 2022 là … người. 

- Số viên chức dự kiến thực hiện chính sách tinh giản biên chế trong năm 

2022 là … người. 

2. Về kế hoạch số lượng người làm việc trong các ĐVSNCL năm 2023 

Việc xây dựng Kế hoạch số lượng người làm việc (biên chế sự nghiệp) trong 

các ĐVSNCL năm 2023 phải trên cơ sở thực hiện tinh giản biên chế gắn với cơ 

cấu lại đội ngũ viên chức, sắp xếp lại ĐVSNCL, đẩy mạnh mức độ tự chủ của 
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ĐVSNCL và xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công theo tinh thần của Nghị quyết số 

19-NQ/TW và phù hợp với quy định của Nghị định số 106/2020/NĐ-CP. Theo đó, 

đề nghị các sở ban ngành, UBND các huyện, thành phố, Thủ trưởng các ĐVSNCL 

thuộc UBND tỉnh báo cáo một số nội dung sau: 

2.1. Về sắp xếp lại đơn vị sự nghiệp công lập và cơ cấu lại đội ngũ viên chức: 

a) Dự kiến sắp xếp ĐVSNCL thuộc phạm vi quản lý năm 2023 theo yêu cầu 

của Nghị quyết số 19-NQ/TW và quy định của Nghị định số 120/2020/NĐ-CP. 

b) Dự kiến cơ cấu lại đội ngũ viên chức trong các ĐVSNCL thuộc phạm vi 

quản lý năm 2023. 

2.2. Về đẩy mạnh mức độ tự chủ của ĐVSNCL (bắt buộc phải làm phần 

này): 

a) Báo cáo kết quả xây dựng và phê duyệt phương án tự chủ của các đơn vị sự 

nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý theo quy định tại Nghị định số 

60/2021/NĐ-CP. 

b) Dự kiến nâng cao mức độ tự chủ về tài chính của ĐVSNCL năm 2023, 

trong đó báo cáo rõ một số nội dung sau: 

- Đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường 

xuyên: … đơn vị, tăng/giảm … đơn vị so với năm 2021. 

- Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên: … đơn 

vị, tăng/giảm … đơn vị so với năm 2021, trong đó: 

+ Đơn vị tự bảo đảm từ 70% đến dưới 100% chi thường xuyên: … đơn vị, 

tăng/giảm … đơn vị so với năm 2021. 

+ Đơn vị tự bảo đảm từ 30% đến dưới 70% chi thường xuyên: … đơn vị, 

tăng/giảm … đơn vị so với năm 2021. 

+ Đơn vị tự bảo đảm từ 10% đến dưới 30% chi thường xuyên: … đơn vị, 

tăng/giảm … đơn vị so với năm 2021. 

- Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên: … đơn vị, 

tăng/giảm … đơn vị so với năm 2021. 

- Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư: … 

đơn vị, tăng/giảm … đơn vị so với năm 2021. 

c) Ngoài ra, đối với sự nghiệp giáo dục: Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, 

UBND các huyện, thành phố báo cáo việc triển khai thực hiện Nghị định số 

81/2021/NĐ-CP 1.  

                   
1 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ 

sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ 

trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo. 
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2.3. Về xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công: 

a) Đánh giá việc thực hiện xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công (kết quả đạt 

được, tồn tại, hạn chế, khó khăn, …) trong đó báo cáo rõ số lượng đơn vị cung cấp 

dịch vụ sự nghiệp công ngoài công lập của từng ngành, lĩnh vực (giáo dục, y tế, sự 

nghiệp khác, …) hiện có. 

b) Dự kiến việc thực hiện xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công năm 2023, trong 

đó báo cáo rõ số lượng đơn vị cung cấp dịch vụ sự nghiệp công ngoài công lập của 

từng ngành, lĩnh vực tăng/giảm so với số hiện có. 

2.4. Về kế hoạch số lượng người làm việc năm 2023: 

a) Đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên:  

Số lượng người làm việc năm 2023 là …. người, tăng/giảm … người so với 

năm 2022. Lý do tăng …. 

b) Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên: 

Số lượng người làm việc năm 2023 là … người, tăng/giảm … người so với 

năm 2022, trong đó: 

- Số lượng người làm việc hưởng lương từ NSNN là … người, tăng/giảm … 

người so với năm 2022. Lý do tăng … 

- Số lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp là … người, 

tăng/giảm … người so với năm 2022. Lý do tăng … 

c) Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên 

Số lượng người làm việc năm 2023 là … người; tăng/giảm … người so với 

năm 2022. 

d) Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư: 

Số lượng người làm việc năm 2023 là … người, tăng/giảm … người so với 

năm 2022. 

(Chi tiết tại Biểu số …. Kèm theo Kế hoạch này) 



UBND HUYỆN, THÀNH PHỐ … PHỤ LỤC SỐ 3

TỔNG HỢP SỐ TRƯỜNG, LỚP, HỌC SINH, CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN,
TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON CÔNG LẬP NĂM HỌC 2021-2022

(Kèm theo Hướng dẫn số       /HD-SNV ngày      /    /2022 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định)

STT Cấp học

Số trường, số lớp, số học sinh năm học 2021-2022 Số biên chế, viên chức năm học 2021-2022

Tổng
số

trườn
g

Hạng trường  Học 1 buổi/ngày Học 2 buổi/ngày Số biên chế được cấp có thẩm quyền giao
năm học 2021-2022 Số viên chức có mặt 31/3/2022

I II III
Tổng

số
lớp

Từ 3 tháng -
12 tháng

hoặc từ 3-4
tuổi

Từ 13 tháng
- 24 tháng

hoặc từ 4 -5
tuổi

Từ 25 tháng
- 36 tháng

hoặc từ 5-6
tuổi Tổng

số lớp

Từ 3 tháng -
12 tháng hoặc

từ 3 - 4 tuổi

Từ 13 tháng -
24 tháng

hoặc từ 4 -5
tuổi

Từ 25 tháng -
36 tháng hoặc

từ 5-6 tuổi

Trong đó: Trong đó:

Số viên chức hưởng lương từ
NSNN

Tổng số
viên chức

hưởng
lương từ

NTSN

Số viên chức hưởng lương từ
NSNN

Số
lớp

Số học
sinh

Số
lớp

Số học
sinh

Số
lớp

Số học
sinh Số lớp Số học

sinh
Số
lớp

Số học
sinh Số lớp Số học

sinh
Tổng

số
Quản

lý
Giáo
viên

Nhân viên:
VT, KT,
YT&TQ

Tổng
số

Quản
lý

Giáo
viên

Nhân viên:
VT, KT,
YT&TQ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

I Cơ sở GDMN do
NSNNBĐCTX 2 1 1 0 42 8 223 15 395 19 534 115 5 108 2 0 102 5 97 0

Nhà trẻ 14 1 25 5 120 8 215

Mẫu giáo 28 7 198 10 275 11 319

1 Trường … 1 1 19 4 88 7 175 8 195 55 2 52 1 0 50 2 48 0

a Nhà trẻ 6 1 25 2 55 3 65

b Mẫu giáo 13 3 63 5 120 5 130

2 Trường … 1 1 23 4 135 8 220 11 339 60 3 56 1 0 52 3 49 0

a Nhà trẻ 8 0 0 3 65 5 150

b Mẫu giáo 15 4 135 5 155 6 189

II Cơ sở GDMN tự
BĐMPCTX

Nhà trẻ

Mẫu giáo

1 Trường …

a Nhà trẻ

b Mẫu giáo

III Cơ sở GDMN tự
BĐCTX, CTX&CĐT

Nhà trẻ

Mẫu giáo

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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1 Trường …

a Nhà trẻ

b Mẫu giáo

NGƯỜI LẬP BIỂU …, ngày … tháng … năm 2022
(Ký ghi rõ họ, tên) CHỦ TỊCH UBND…

(Ký ghi rõ họ, tên)
Ghi chú:
 - Ghi đầy đủ số trường; số lớp, số học sinh; số biên chế được giao; số viên chức quản lý, giáo viên, nhân viên có mặt tương ứng với từng cấp học: Nhà trẻ, Mẫu giáo.
 - Cột 19 = cột 20 + cột 21 + cột 22; Cột 24 = cột 25 +cột 26 + cột 27.
 - Cột 23 và cột 28 ghi tổng số viên chức hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp của đơn vị.
 '- Phần nhập trên là ví dụ thống kê, các đơn vị nghiên cứu để thống kê

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Hợp
đồng

theo NQ
102/NQ-

CP

Tổng số
viên chức

hưởng
lương từ

NTSN

28 29

0

0

0

PHỤ LỤC SỐ 3

Số biên chế, viên chức năm học 2021-2022

Số viên chức có mặt 31/3/2022

Trong đó:

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



…, ngày … tháng … năm 2022
CHỦ TỊCH UBND…
(Ký ghi rõ họ, tên)

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN, THÀNH PHỐ … PHỤ LỤC SỐ 3A

KẾ HOẠCH  SỐ TRƯỜNG, LỚP, HỌC SINH, CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN,
TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON CÔNG LẬP NĂM HỌC 2022-2023

(Kèm theo Hướng dẫn số       /HD-SNV ngày     /    /2022 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định)

STT Cấp học

Kế hoạch trường, số lớp, số học sinh năm học 2022-2023 Kế hoạch số lượng người làm việc
của năm học 2022-2023 (theo định

mức)

Tổng
số

trườn
g

Hạng trường  Học 1 buổi/ngày Học 2 buổi/ngày

I II III Tổng
số lớp

Từ 3 tháng -
12 tháng hoặc

từ 3-4 tuổi

Từ 13 tháng -
24 tháng hoặc

từ 4 -5 tuổi

Từ 25 tháng -
36 tháng hoặc

từ 5-6 tuổi Tổng
số lớp

Từ 3 tháng -
12 tháng

hoặc từ 3 - 4
tuổi

Từ 13 tháng -
24 tháng

hoặc từ 4 -5
tuổi

Từ 25 tháng -
36 tháng

hoặc từ 5-6
tuổi

Trong đó:

Số viên chức hưởng lương từ
NSNN

Tổng số
viên
chức

hưởng
lương

từ
NTSN

Số lớp Số học
sinh Số lớp Số học

sinh Số lớp Số học
sinh Số lớp

Số
học
sinh

Số lớp
Số

học
sinh

Số lớp
Số

học
sinh

Tổng
số

Quản
lý

Giáo
viên

Nhân
viên: VT,

KT,
YT&TQ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

I Cơ sở GDMN do
NSNNBĐCTX 2 1 1 0

Nhà trẻ

Mẫu giáo

1 Trường  …. 1 1 16 3 88 6 152 7 197 41 2 37 2 0

a Nhà trẻ 5 0 0 2 50 3 85 13

b Mẫu giáo 11 3 88 4 102 4 112 24

2 Trường  …. 1 1

a Nhà trẻ

b Mẫu giáo

II Cơ sở GDMN tự
BĐMPCTX

Nhà trẻ

Mẫu giáo

1 Trường  ….
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a Nhà trẻ

b Mẫu giáo

III Cơ sở GDMN tự
BĐCTX, CTX&CĐT

Nhà trẻ

Mẫu giáo

1 Trường  ….

a Nhà trẻ

b Mẫu giáo

NGƯỜI LẬP BIỂU …, ngày … tháng … năm 2022
(Ký ghi rõ họ, tên) CHỦ TỊCH UBND…

(Ký ghi rõ họ, tên)
Ghi chú: - Ghi đầy đủ số trường; số lớp, số học sinh; số biên chế được giao; số viên chức quản lý, giáo viên, nhân viên có mặt tương ứng với từng cấp học: Nhà trẻ, Mẫu giáo.

            - Cột 19 = cột 20 + cột 21 + cột 22.  Cột 23 ghi tổng số hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp của đơn vị. 
 '- Phần nhập trên là ví dụ thống kê, các đơn vị nghiên cứu để thống kê

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Số lượng
người

làm việc
được giao
năm 2022

Số lượng
người

làm việc
cần bổ

sung năm
2023 so
với số

giao năm
2022

24 25=19-24

30 11

KẾ HOẠCH  SỐ TRƯỜNG, LỚP, HỌC SINH, CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN,
TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON CÔNG LẬP NĂM HỌC 2022-2023

(Kèm theo Hướng dẫn số       /HD-SNV ngày     /    /2022 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định)

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO/UBND HUYỆN, THÀNH PHỐ PHỤ LỤC SỐ 3B

TỔNG HỢP SỐ TRƯỜNG, LỚP, HỌC SINH, CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN,
LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CÔNG LẬP NĂM HỌC 2021-2022

(Kèm theo Hướng dẫn số:         /HD-SNV ngày      /   /2022 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định)

STT Cấp học 

Số trường, số lớp, số học sinh năm học 2021-2022 Số viên chức năm học 2021-2022

Tổng số
trường

Hạng trường Lớp 1 Lớp 2; Lớp
6;

Lớp 3; Lớp
7; Lớp 10

Lớp 4; Lớp
8; Lớp 11

Lớp 5; Lớp
9; Lớp 12

Tổng
số lớp
học 2
buổi/
ngày

Tổng
số

học
sinh

học 2
buổi/
ngày

Số biên chế sự nghiệp được cấp có thẩm quyền giao năm học
2021-2022 Số viên chức có mặt 31/3/2022

I II III Số
lớp

Số
học
sinh

Số
lớp

Số
học
sinh

Số
lớp

Số
học
sinh

Số
lớp

Số
học
sinh

Số
lớp

Số
học
sinh

Trong đó: Trong đó:

Số viên chức hưởng lương từ NSNN Tổng số
viên
chức

hưởng
lương

từ
NTSN

Số viên chức hưởng lương từ NSNN

HĐLĐ
theo NQ
102/NQ-

CP

Tổng số
viên
chức

hưởng
lương

từ
NTSN

Tổng
số

Quản
lý

Giáo
viên

Tổng
phụ

trách
Đội

TNTP

Nhân
viên:

TV,TB,T
N,CNTT

…

Nhân
viên:

Giáo vụ,
hỗ trợ
NKT

Nhân
viên:

VT, KT,
YT&TQ

Tổng
số Quản lý Giáo

viên

Tổng
phụ

trách
Đội

TNTP

Nhân
viên:

TV,TB,T
N,CNTT

…

Nhân
viên:

Giáo vụ,
hỗ trợ
NKT

Nhân
viên:

VT, KT,
YT&TQ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

I Cơ sở GDPT do
NSNNBĐCTX

1 Tiểu học

Trường … 1

2 Trung học CS  

Trường … 1

3 Trung học PT

Trường … 1

II Cơ sở GDPT tự
BĐMPCTX

1 Tiểu học

Trường … 1

2 Trung học CS  

Trường … 1

3 Trung học PT

Trường … 1

III Cơ sở GDPT tự
BĐCTX, CTX&CĐT

1 Tiểu học

2 Trung học CS  

3 Trung học PT
NGƯỜI LẬP BIỂU …, ngày … tháng … năm 2022
(Ký ghi rõ họ, tên) CHỦ TỊCH UBND…

(Ký ghi rõ họ, tên)
Ghi chú:
 - Ghi đầy đủ số trường; số lớp, số học sinh; số biên chế được giao; số viên chức quản lý, giáo viên, nhân viên có mặt tương ứng với từng cấp học: Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông.
 - Đối với trường có nhiều cấp học thì ghi trường và cấp học cao nhất; số học sinh và số giáo viên tính và cấp học tương ứng; số cán bộ quản lý, nhân viên tính vào cấp học cao nhất.
- Cột 17 = cột 7+9+11+13+15; Cột 18 = 8+10+12+14+16 (chỉ cộng tổng đối với khối có lớp học 2 buổi/ngày). Lớp 1 buổi không cần cộng cột 17, 18 này
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 - Cột 19 = cột 20 + cột 21 + cột 22 + cột 23 + cột 24 + cột 25; Cột 27 = cột 28 + cột 29 + cột 30 + cột 31 + cột 32 + cột 33. 
 - Cột 26 và cột 34 ghi tổng số viên chức hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp của đơn vị.
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ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ … PHỤ LỤC SỐ 3C
KẾ HOẠCH TRƯỜNG, LỚP, HỌC SINH, CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN,

LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CÔNG LẬP NĂM HỌC 2022-2023
(Kèm theo Công văn số:         /BNV-TCBC ngày      /  /2022 của Bộ Nội vụ)

STT Cấp học 

Kế hoạch số trường, số lớp, số học sinh năm học 2022-2023 Kế hoạch số lượng người làm việc của năm học 2022-2023

Tổng
số

trườ
ng

Hạng trường
Lớp 1 Lớp 2; Lớp

6;
Lớp 3; Lớp
7; Lớp 10

Lớp 4; Lớp
8; Lớp 11

Lớp 5; Lớp
9; Lớp 12 Tổng

số lớp
học 2
buổi/
ngày

Tổng
số học

sinh
học 2
buổi/
ngày

Trong đó:

I II III

Số viên chức hưởng lương từ NSNN
Số viên

chức hưởng
lương từ

NTSN

Số
lớp

Số
học
sinh

Số
lớp

Số
học
sinh

Số
lớp

Số
học
sinh

Số
lớp

Số
học
sinh

Số
lớp

Số
học
sinh

Tổng
số

Quản
lý

Giáo
viên

Tổng phụ
trách Đội

TNTP

Nhân viên:
TV,TB,TN,C

NTT…

Nhân viên:
Giáo vụ, hỗ

trợ NKT

Nhân
viên: VT,

KT,
YT&TQ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

I Cơ sở GDPT do
NSNNBĐCTX

1 Tiểu học
2 Trung học CS  
3 Trung học PT

II Cơ sở GDPT tự
BĐMPCTX

4 Tiểu học
5 Trung học CS  
6 Trung học PT

III Cơ sở GDPT tự
BĐCTX, CTX&CĐT

7 Tiểu học
8 Trung học CS  
9 Trung học PT

NGƯỜI LẬP BIỂU …, ngày … tháng … năm 2022
(Ký ghi rõ họ, tên) CHỦ TỊCH UBND…

Ghi chú: (Ký ghi rõ họ, tên)
 - Ghi đầy đủ số trường; số lớp, số học sinh; số biên chế được giao; số viên chức quản lý, giáo viên, nhân viên có mặt tương ứng với từng cấp học: TH, THCS, THPT.
 - Đối với trường có nhiều cấp học thì ghi trường và cấp học cao nhất; số học sinh và số giáo viên tính và cấp học tương ứng; số cán bộ quản lý, nhân viên tính vào cấp học cao nhất.

- Cột 17 = cột 7+9+11+13+15; Cột 18 = 8+10+12+14+16 (chỉ cộng tổng đối với khối có lớp học 2 buổi/ngày). Lớp 1 buổi không cần cộng cột 17, 18 này
 - Cột 19 = cột 20 + cột 21 + cột 22 + cột 23 + cột 24 + cột 25;
 - Cột 26 ghi tổng số viên chức hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp của đơn vị.
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SỞ Y TẾ BIỂU SỐ 3D 
TỔNG HỢP KẾ HOẠCH GIƯỜNG BỆNH VÀ BIÊN CHẾ VIÊN CHỨC TẠI CÁC CƠ SỞ Y TẾ NĂM 2023

(Kèm theo Hướng dẫn số    /HD-SNV ngày…/…/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định )

STT Đơn vị 

Sô giao và thực hiện năm 2022 Kế hoạch năm 2023

Tổng số
ĐVSN

Tổng số
giường

bệnh

Biên chế được giao Số có mặt 31/3/2022

Tổng số
ĐVSN

Tổng số
giường

bệnh

Biên chế

Tổng số
Số hưởng

lương
  từ NSNN

Số hưởng
lương

  từ NTSN
Tổng số

Số hưởng
lương

  từ NSNN

Số hưởng
lương

  từ NTSN
Tổng số

Số hưởng
lương

  từ NSNN

Số hưởng
lương

  từ NTSN

1 2 3 4 5=6+7 6 7 8=9+10 9 10 11 12 13=14+15 14 15
I Cơ sở  y tế do NSNNBĐCTX
1 Cấp tỉnh

 - Hệ dự phòng
 - Điều trị
 - Cơ sở y tế có tên gọi khác

2 Cấp huyện
 - Trung tâm y tế, trong đó:
Khối điều trị
Khối dự phòng
 - Bệnh viện hạng …
 - Cơ sở y tế có tên gọi khác

3 Trạm y tế cấp xã
Cơ sở y tế tự BĐMPCTX

1 Cấp tỉnh
 - Hệ dự phòng
 - Điều trị
 - Cơ sở y tế có tên gọi khác

2 Cấp huyện
 - Trung tâm y tế
Khối điều trị
Khối dự phòng
 - Bệnh viện hạng …
 - Cơ sở y tế có tên gọi khác

3 Trạm y tế cấp xã

Cơ sở y tế tự BĐCTX, CTX&CĐT

1 Cấp tỉnh
 - Hệ dự phòng
 - Điều trị
 - Cơ sở y tế có tên gọi khác

2 Cấp huyện
 - Trung tâm y tế
 - Bệnh viện hạng …
 - Cơ sở y tế có tên gọi khác

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



3 Trạm y tế cấp xã

NGƯỜI LẬP BIỂU …, ngày … tháng … năm 2022
(Ký ghi rõ họ, tên) GIÁM ĐỐC SƠ Y TẾ

(Ký ghi rõ họ, tên)
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SỞ, HUYỆN….

Phụ lục số 2A

KẾ HOẠCH SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP
DO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC BẢO ĐẢM CHI THƯỜNG XUYÊN

(Kèm theo Hướng dẫn số    /HD-SNV ngày    /   /2022 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định)

Số
TT Loại hình, tên đơn vị

Số được giao của năm 2022 Số có mặt đến thời điểm 31/3/2022 Kế hoạch năm 2023

Tổng số

Chia ra

Tổng số

Chia ra

Tổng số

Chia ra

Số lượng
người làm

việc

Hợp đồng lao động
theo NĐ

68/2000/NĐ-CP và
NĐ 161/2018/NĐ-

CP

Số viên chức

Lao động hợp
đồng đối với
vị trí việc làm
là viên chức

Lao động hợp
đồng theo NĐ

68/2000/NĐ-CP và
NĐ 161/2018/NĐ-

CP

Số lượng
người làm việc

Hợp đồng lao động
theo NĐ

68/2000/NĐ-CP và
NĐ 161/2018/NĐ-

CP

1 2 3=4+5 4 5 6=7+8+9 7 8 9 10=11+12 11 12
Tổng cộng

(I+II+III+IV+V+VI+VII)
I. Giáo dục - Đào tạo
1 Trường … 0
2 … 0

… …. 0
II Giáo dục nghề nghiệp
1 …
2 …

… ….
III Y tế
1 Bệnh viện ….
2 Trung tâm ….

… ….
IV Nghiên cứu khoa học
1 …
2 …

… ….
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V Văn hóa, thể thao và du lịch

…
VI Thông tin và truyền thông

…
VII Sự nghiệp khác

…

..., ngày…..tháng …..năm……...
NGƯỜI LẬP BIỂU GIÁM ĐỐC SỞ, CHỦ TỊCH UBND HUYỆN/THÀNH PHỐ….

(Ký tên) (Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú: Tại cột 2 ghi cụ thể tên đơn vị sự nghiệp công lập theo từng loại hình sự nghiệp
Năm 2022 tỉnh Nam Định không giao HĐLĐ theo NĐ 68 (161) nên cột 5 ghi 0. Cột 9 và cột 12 vẫn thống kê bình thường.

Số
TT Loại hình, tên đơn vị

Số được giao của năm 2022 Số có mặt đến thời điểm 31/3/2022 Kế hoạch năm 2023

Tổng số

Chia ra

Tổng số

Chia ra

Tổng số

Chia ra

Số lượng
người làm

việc

Hợp đồng lao động
theo NĐ

68/2000/NĐ-CP và
NĐ 161/2018/NĐ-

CP

Số viên chức

Lao động hợp
đồng đối với
vị trí việc làm
là viên chức

Lao động hợp
đồng theo NĐ

68/2000/NĐ-CP và
NĐ 161/2018/NĐ-

CP

Số lượng
người làm việc

Hợp đồng lao động
theo NĐ

68/2000/NĐ-CP và
NĐ 161/2018/NĐ-

CP

1 2 3=4+5 4 5 6=7+8+9 7 8 9 10=11+12 11 12
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SỞ, HUYỆN …

Phụ lục số 2B

KẾ HOẠCH SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP
TỰ BẢO ĐẢM MỘT PHẦN CHI THƯỜNG XUYÊN

(Kèm theo Hướng dẫn số    /HD-SNV ngày    /   /2022 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định)

Số
TT Loại hình, tên đơn vị

Mức độ tự
chủ chi
thường

xuyên (%)
- Ghi rõ tỷ
lệ  (ví dụ

30%)

Số được giao năm 2022 Số có mặt đến thời điểm 31/3/2022 Kế hoạch năm 2023

Tổng số

Số lượng người
làm việc

HĐLĐ theo NĐ
68/2000/NĐ-CP và

NĐ 161/2018/NĐ-CP

Tổng số

Viên chức
LĐHĐ đối
với VTVL

là viên
chức

LĐHĐ theo NĐ
68/2000/NĐ-CP và NĐ

161/2018/NĐ-CP

Tổng số

Số lượng người làm
việc

HĐLĐ theo NĐ
68/2000/NĐ-CP và NĐ

161/2018/NĐ-CP

Hưởng
lương từ
NSNN

Hưởng
lương từ
NTSN

của đơn
vị

NSNN chi
trả chế độ

NTSN của
đơn vị chi
trả chế độ

Hưởng
lương từ
NSNN

Hưởng
lương từ
NTSN

của đơn
vị

NSNN chi
trả chế độ

Nguồn thu sự
nghiệp của

đơn vị chi trả
chế độ

Hưởng
lương từ
NSNN

Hưởng
lương từ

NTSN của
đơn vị

NSNN chi
trả chế độ

Nguồn thu
sự nghiệp
của đơn vị
chi trả chế

độ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Cộng (A+B)

A Đối với đơn vị sự nghiệp
công lập có định mức

I. Giáo dục - Đào tạo

1 …

2 …

… ….

II Giáo dục nghề nghiệp

1 …

2 …

… ….

III Y tế

1 …

2 …

… ….

IV Nghiên cứu khoa học

1 …

2 …
3

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



… ….

V Văn hóa, thể thao và du lịch

…

VI Thông tin và truyền thông

…

VI
I

Sự nghiệp khác

…

…

B Đối với đơn vị sự nghiệp
công lập chưa có định mức

I. Giáo dục - Đào tạo

1 …

2 …

… ….

II Giáo dục nghề nghiệp

1 …

2 …

… ….

III Y tế

1 …

2 …

… ….

IV Nghiên cứu khoa học

1 …

2 …

Số
TT Loại hình, tên đơn vị

Mức độ tự
chủ chi
thường

xuyên (%)
- Ghi rõ tỷ
lệ  (ví dụ

30%)

Số được giao năm 2022 Số có mặt đến thời điểm 31/3/2022 Kế hoạch năm 2023

Tổng số

Số lượng người
làm việc

HĐLĐ theo NĐ
68/2000/NĐ-CP và

NĐ 161/2018/NĐ-CP

Tổng số

Viên chức
LĐHĐ đối
với VTVL

là viên
chức

LĐHĐ theo NĐ
68/2000/NĐ-CP và NĐ

161/2018/NĐ-CP

Tổng số

Số lượng người làm
việc

HĐLĐ theo NĐ
68/2000/NĐ-CP và NĐ

161/2018/NĐ-CP

Hưởng
lương từ
NSNN

Hưởng
lương từ
NTSN

của đơn
vị

NSNN chi
trả chế độ

NTSN của
đơn vị chi
trả chế độ

Hưởng
lương từ
NSNN

Hưởng
lương từ
NTSN

của đơn
vị

NSNN chi
trả chế độ

Nguồn thu sự
nghiệp của

đơn vị chi trả
chế độ

Hưởng
lương từ
NSNN

Hưởng
lương từ

NTSN của
đơn vị

NSNN chi
trả chế độ

Nguồn thu
sự nghiệp
của đơn vị
chi trả chế

độ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

4
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… ….

V Văn hóa, thể thao và du lịch

…

VI Thông tin và truyền thông

…

VI
I

Sự nghiệp khác

…

..., ngày…..tháng …..năm……...
NGƯỜI LẬP BIỂU GIÁM ĐỐC SỞ, CHỦ TỊCH UBND HUYỆN/THÀNH PHỐ….

(Ký tên) (Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú: Tại cột 2 ghi cụ thể tên đơn vị sự nghiệp công lập theo từng loại hình sự nghiệp
Năm 2022 tỉnh Nam Định không giao HĐLĐ theo NĐ 68 (161) nên cột 5 ghi 0. Cột 9 và cột 12 vẫn thống kê bình thường.

Số
TT Loại hình, tên đơn vị

Mức độ tự
chủ chi
thường

xuyên (%)
- Ghi rõ tỷ
lệ  (ví dụ

30%)

Số được giao năm 2022 Số có mặt đến thời điểm 31/3/2022 Kế hoạch năm 2023

Tổng số

Số lượng người
làm việc

HĐLĐ theo NĐ
68/2000/NĐ-CP và

NĐ 161/2018/NĐ-CP

Tổng số

Viên chức
LĐHĐ đối
với VTVL

là viên
chức

LĐHĐ theo NĐ
68/2000/NĐ-CP và NĐ

161/2018/NĐ-CP

Tổng số

Số lượng người làm
việc

HĐLĐ theo NĐ
68/2000/NĐ-CP và NĐ

161/2018/NĐ-CP

Hưởng
lương từ
NSNN

Hưởng
lương từ
NTSN

của đơn
vị

NSNN chi
trả chế độ

NTSN của
đơn vị chi
trả chế độ

Hưởng
lương từ
NSNN

Hưởng
lương từ
NTSN

của đơn
vị

NSNN chi
trả chế độ

Nguồn thu sự
nghiệp của

đơn vị chi trả
chế độ

Hưởng
lương từ
NSNN

Hưởng
lương từ

NTSN của
đơn vị

NSNN chi
trả chế độ

Nguồn thu
sự nghiệp
của đơn vị
chi trả chế

độ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

5
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SỞ, HUYỆN, ĐƠN VỊ …

Phụ lục số 2C
KẾ HOẠCH SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TỰ BẢO ĐẢM CHI THƯỜNG XUYÊN

 VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TỰ BẢO ĐẢM CHI THƯỜNG XUYÊN VÀ CHI ĐẦU TƯ
(Kèm theo Hướng dẫn số    /HD-SNV ngày    /   /2022 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định)

Số
TT Loại hình, tên đơn vị

Số được phê duyệt năm 2022 Số có mặt đến thời điểm 31/3/2022 Kế hoạch năm 2023

Tổng số

Chia ra

Tổng số

Chia ra

Tổng số

Chia ra

Số lượng
người làm

việc

Hợp đồng lao động
theo NĐ 68/2000/NĐ-

CP và NĐ
161/2018/NĐ-CP

Số viên chức

Số lao động
hợp đồng đối
với vị trí việc
làm là viên

chức

Lao động hợp đồng
theo NĐ

68/2000/NĐ-CP và
NĐ 161/2018/NĐ-

CP

Số lượng
người làm

việc

Hợp đồng lao động
theo NĐ

68/2000/NĐ-CP và
NĐ 161/2018/NĐ-

CP

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cộng (A+B)

A Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi
thường xuyên

I Giáo dục - Đào tạo
1 ….
2 ….

… ….
II Giáo dục nghề nghiệp
1 ….
2 ….

… ….
III Y tế
1 …
2 …

… …
IV Nghiên cứu khoa học
1 …
2 …

… …
V Văn hóa, thể thao và du lịch

…
VI Thông tin và truyền thông

…
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VII Sự nghiệp khác
…

B Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi
thường xuyên và chi đầu tư

I Giáo dục - Đào tạo
1 ….
2 ….

… ….
II Giáo dục nghề nghiệp
1 ….
2 ….

… ….
III Y tế
1 …
2 …

… …
IV Nghiên cứu khoa học
1 …
2 …

… …
V Văn hóa, thể thao và du lịch

…
VI Thông tin và truyền thông

…
VII Sự nghiệp khác

…
..., ngày…..tháng …..năm……...

NGƯỜI LẬP BIỂU GIÁM ĐỐC SỞ, CHỦ TỊCH UBND HUỴEN/THÀNH PHỐ….
(Ký tên) (Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú: Tại cột 2 ghi cụ thể tên đơn vị sự nghiệp công lập theo từng loại hình sự nghiệp

Số
TT Loại hình, tên đơn vị

Số được phê duyệt năm 2022 Số có mặt đến thời điểm 31/3/2022 Kế hoạch năm 2023

Tổng số

Chia ra

Tổng số

Chia ra

Tổng số

Chia ra

Số lượng
người làm

việc

Hợp đồng lao động
theo NĐ 68/2000/NĐ-

CP và NĐ
161/2018/NĐ-CP

Số viên chức

Số lao động
hợp đồng đối
với vị trí việc
làm là viên

chức

Lao động hợp đồng
theo NĐ

68/2000/NĐ-CP và
NĐ 161/2018/NĐ-

CP

Số lượng
người làm

việc

Hợp đồng lao động
theo NĐ

68/2000/NĐ-CP và
NĐ 161/2018/NĐ-

CP

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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